
CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Droga  gminna nr 101605 O Dąbrówka Dolna – Zieleniec  na odcinku Paryż – 

Domaradz w chwili obecnej jest dość zniszczona. Na całej długości występują liczne 

nierówności i zapadnięcia nawierzchni. Pobocza na całym odcinku drogi są 

zawyżone i utrudniają swobodny odpływ wód opadowych i roztopowych. Rowy na 

części odcinka kwalifikują się do konserwacji wraz z remontem przepustu pod drogą 

w miejscowości Domaradz. W miejscowości Domaradz znajduje się chodnik z płytek 

betonowych o szerokości od 1,0 m do 1,5 m. chodnik na całej długości jest 

zdeformowany i posiada liczne ubytki i spękania płytek chodnikowych.

W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze nr 101605 O 

Dąbrówka Dolna – Zieleniec  na odcinku Paryż – Domaradz projektuje się wykonanie 

remontu nawierzchni bitumicznej. W miejscach wzmożonego ruchu pojazdów 

rolniczych przewidziano do wykonania obustronne pobocze utwardzone tłuczniem o 

szerokości 0,5 m. Powyższe pobocze ma zapewnić bezpieczeństwo podczas mijania 

się pojazdów rolniczych na wąskim odcinku drogi. Dla poprawy odwodnienia drogi 

przewidziano remont istniejących kratek ściekowych wraz z czyszczeniem 

przykanalików i wymianą wpustów ulicznych. Projekt przewiduje również remont 

przepustu drogowego w miejscowości Domaradz. Wymieniona zostanie część 

przelotowa przepustu (zamontowana zostanie  rura  stalowa karbowana o świetle 

poziomym 1890 mm i świetle pionowym 1550 mm długości 7,60 m) wraz z 

wykonaniem nowych żelbetowych ścianek czołowych. Na części projektowanej 

drogi zostaną odmulone  rowy. W miejscowości Domaradz zostaną wykonane nowe 

chodniki przez całą długość miejscowości. Przy krawężniku zostanie wykonany 

ściek z kostki betonowej gr 8 cm na ławie betonowej. Pozwoli to na sprawniejsze 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni drogi i sprawniejsze 

skierowanie jej do rowów przydrożnych. Krawężniki należy wynieść o 12,0 cm w 

stosunku do projektowanej nawierzchni, a następnie wykonać chodnik  z kostki  obramowanej 

od strony posesji obrzeżem betonowym. Na całym odcinku  projektuje się chodnik  z kostki 

betonowej wibroprasowanej – o grubości na odcinku chodnik 6cm - szarej, na zjazdach 

grubości 8cm - czerwonej.  Na tym odcinku występują  zjazdy do posesji i na drogi boczne 

które należy wykonać z kostki betonowej o grubości 8cm. 



 Rodzaje robót:

- roboty pomiarowe ,

- roboty ziemne, 

- odmulenia i odtworzenie rowów,

- czyszczenie elementów odwodnienia pod drogą,

- roboty rozbiórkowo-remontowe,

- ustawienie krawężnika wyniesionego betonowego 100x30x15 cm na ławie betonowej,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,

- ustawienie obrzeży bet. 100x30x8 cm,

- wykonanie w-wy odsączającej z piasku gr. 10 cm dla chodnika zjazdów, 

- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm na zjazdach,

- wykonanie podbudowy tłuczniowej gr. 8 cm na chodniku,

- wykonanie w-wy podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm na chodniku i zjazdach,

- ułożenie kostki bet. gr. 6 na chodniku i 8 cm na zjazdach,

- wykonanie warstwy remontowo-wyrównawczej i ścieralnej,

- ustawienie barier energochłonnych, 

- wykonanie remontu przepustu drogowego z blachy falistej

- plantowanie i humusowanie pobocza za obrzeżem .


